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 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ  : 168 ΩΡΕΣ                                                       
 

Σκοπός 
 

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην πώληση 
προϊόντων και στην εξυπηρέτηση των πελατών αναβαθμίζοντας τις δυνατότητες 
ένταξής τους στην αγορά εργασίας 
 
 
Στόχοι 

 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης  οι συμμετέχοντες θα είναι σε 
θέση: 
 

 Να αναγνωρίζουν τη διαδικασία της εξυπηρέτησης και πληροφόρησης των 
πελατών 

 

 Να υποστηρίζουν διοικητικές λειτουργίες του καταστήματος και να φροντίζουν 
τη λειτουργία του χώρου και της αποθήκης του καταστήματος 

 

 Να συνεργάζονται και να υιοθετούν τη στάση ενός επαγγελματία πώληση 
λιανικού εμπορίου 

 
Επιμέρους στόχοι 
 
Ειδικότερα με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης  οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει  να έχουν αποκτήσει τις παρακάτω γνώσεις και δεξιότητες:  
 
Γνώσεις 

 Να αναγνωρίζουν τις διαδικασίες υποδοχής ,εξυπηρέτησης και 
πληροφόρησης των πελατών 

 Να περιγράφουν τη διαδικασία διεκπεραίωσης των παραγγελιών 

 Να κατανοούν τους βασικού κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς στο 
θέμα χειρισμού των προβλημάτων των πελατών 

 Να περιγράφουν τη διαδικασία δημιουργίας και διατήρησης πελατολογίου 

 Να περιγράφουν τις προδιαγραφές των νέων προϊόντων και τα 
χαρακτηριστικά τους 

 Να αναγνωρίζουν τις διαδικασίες προώθησης νέων προϊόντων και 
τεχνολογιών του καταστήματος 

 Να περιγράφουν τις ενέργειες φροντίδας σχετικά με την εικόνα του 
καταστήματος 

 Να περιγράφουν τις διαδικασίες διαχείρισης και διεκπεραίωσης των 
προμηθειών 
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 Να αναγνωρίζουν τις διαδικασίες χειρισμού του εξοπλισμού του 
καταστήματος 

 Να περιγράφουν  τις βασικές αρχές Υγιεινής και ασφάλειας  στους χώρους 
εργασίας και να διακρίνουν τα Μέσα Ατομικής Προστασίας 

 Να αναγνωρίζουν τα προγράμματα Word, excel και τη διαδικασία σύνδεσης 
στο internet 

 Να κατανοούν την ξένη ορολογία του επαγγέλματος 
 
Δεξιότητες 
 

 Να υποδέχονται, να εξυπηρετούν και να πληροφορούν τους πελάτες του 
καταστήματος 

 Να διεκπεραιώνουν τις παραγγελίες 

 Να χειρίζονται προβλήματα πελατών 

 Να υποστηρίζουν τη δημιουργία και διατήρηση πελατολογίου 

 Να ενημερώνονται για τα νέα προϊόντα του καταστήματος 

 Να συμμετέχουν στις δημόσιες σχέσεις του καταστήματος 

 Να επιμελούνται την εικόνα του καταστήματος 

 Να διαχειρίζονται και να διεκπεραιώνουν τις προμήθειες 

 Να χειρίζονται τον εξοπλισμό του καταστήματος 

 Να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 

 Να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα πακέτα πληροφορικής που απαιτούνται για 
το επάγγελμα 

 Να χρησιμοποιούν την ξένη ορολογία που απαιτείται για τις ανάγκες του 
επαγγέλματος 

 
ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    

                

 
α/α 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 
ΘΕΩΡΙΑ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

1. Υποδοχή, εξυπηρέτηση και 

πληροφόρηση πελατών του 
καταστήματος 

24 24 48 

2. Υποστήριξη διοικητικών λειτουργιών του 
καταστήματος 

18 12 30 

3. Λειτουργία του χώρου και της αποθήκης 
του καταστήματος  

18 24 42 

4. Θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους 
χώρους εργασίας - Μέσα Ατομικής 
Προστασίας 

 
12 

 
- 

 
12 

5. Βασικές γνώσεις υπολογιστών   18 06 24 

6. Ξενόγλωσση Ορολογία 12 - 12 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

 
102 

 
66 

 
168 

 
 
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  
 
Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής 
Κατεύθυνσης, ειδικοτήτων  συναφών με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος.  
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των εκπαιδευτών είναι η επαγγελματική  
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.  
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Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις θα προσδιορίζονται στην σχετική προκήρυξη 
πρόσληψης ωρομισθίων εκπαιδευτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 
 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ  (24Θ - 24Π) 48 ώρες 
 

1.1 Υποδοχή, εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των  πελατών του 
καταστήματος (6Θ-6Π)      

 
- Βασικές αρχές Επικοινωνίας 
- Βασικές αρχές εξυπηρέτησης και πληροφόρησης πελατών 
- Βασικές αρχές Marketing 
- Βασικές αρχές Δημοσίων Σχέσεων 
- Βασικές αρχές νομοθεσίας προστασίας του καταναλωτή 
- Βασικές αρχές δικαίου πώλησης 
- Βασικές αρχές και διαδικασίες πληροφόρησης πελατών 
- Θεσμικό πλαίσιο διαφύλαξης προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων 
- Διαδικασίες προφύλαξης κλοπής και διαχείρισης του ζητήματος 
- Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς 
- Τυπικές διαδικασίες αντιμετώπισης και διαχείρισης παραοπόνων και 

προβλημάτων πελατών 
-  
1.2 Διεκπεραίωση παραγγελιών (6Θ-6Π) 
 
- Βασικές αρχές επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών. 
- Βασικό πλαίσιο κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς. 
- Τυπικές διαδικασίες διάγνωσης αναγκών πελατών. 
- Τυπικοί κανόνες διαμόρφωσης τιμοκαταλόγου προϊόντων. 

- Αρχές αναζήτησης προδιαγραφών προϊόντων -γνώση προϊόντος. 
- Βασικές αρχές καταγραφής, συσκευασίας και παράδοσης παραγγελίας. 
- Τυπικές διαδικασίες διεκπεραίωσης παραγγελίας με ηλεκτρονικό τρόπο. 
- Γνώση προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων. 
- Θεσμικό πλαίσιο υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων 

 
1.3 Χειρισμός προβλημάτων πελατών (12Θ-12Π) 
 
- Βασικές αρχές επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών. 
- Βασικό πλαίσιο κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς.  
- Βασικοί κανόνες εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση των προϊόντων.  
- Γνώση προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, βάσεως δεδομένων. 
- Τυπικοί κανόνες καταγραφής επιστροφών και service εμπορευμάτων 

 
2Η  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ   (18Θ - 12Π)   
30 ώρες 
 

2.1 Υποστήριξη της δημιουργίας και διατήρησης πελατολογίου (6Θ-6Π) 
- Τυπικές διαδικασίες διαμόρφωσης πελατολογίου. 
- Βασικές αρχές Marketing 
- Βασικές αρχές merchandizing. 
- Βασικές αρχές Δημοσίων Σχέσεων. 
- Γνώση προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων. 
- Βασικές αρχές επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών. 
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- Τυπικές διαδικασίες ενημέρωσης πελατών για νέα προϊόντα –προσφορές. 
- Γνώση προγραμμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
- Βασικό πλαίσιο κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς. 
- Στοιχειώδεις γνώσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού τιμών και προϊόντων 
- Τυπικές διαδικασίες ενημέρωσης προϊσταμένων. 

 
2.2 Ενημέρωση για τα νέα προϊόντα του καταστήματος (6Θ) 

- Βασικές αρχές επικοινωνίας. 
- Βασικές αρχές merchandizing. 
- Τυπικές διαδικασίες ενημέρωσης νέων προϊόντων. 
- Θεσμικό πλαίσιο υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων 

 
2.3 Συμμετοχή στις δημόσιες σχέσεις του καταστήματος (6Θ-6Π) 

- Βασικές αρχές επικοινωνίας. 
- Στοιχειώδεις γνώσεις Δημοσίων σχέσεων. 
- Τυπικές διαδικασίες οργάνωσης και διεξαγωγής εκθέσεων και εκδηλώσεων. 
- Τυπικές διαδικασίες ενημέρωσης προϊσταμένων. 
- Τυπικές διαδικασίες προώθησης προϊόντων. 
- Είδη, προδιαγραφές και διαδικασίες προετοιμασίας έντυπου και 

ηλεκτρονικού υλικού προβολής προϊόντων. 
- Βασικές προδιαγραφές και κανόνες  
- σύνταξης επιστολών και προσκλήσεων 

 
3Η  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ   (18Θ - 
24Π)   42 ώρες 
 

3.1 Επιμέλεια της εικόνας του καταστήματος (6Θ-12Π) 
- Βασικές αρχές εργονομίας. 
- Θεσμικό πλαίσιο υγιεινής και ασφάλειας του χώρου εργασίας. 
- Βασικές αρχές και κανόνες ταξινόμησης προϊόντων 
- Βασικές αρχές διακόσμησης βιτρίνας εμπορικού καταστήματος 

 
3.2 Διαχείριση και διεκπεραίωση των προμηθειών (6Θ-6Π) 

 
- Τυπικές διαδικασίες παρακολούθησης/καταγραφής/ελέγχου αποθεμάτων. 
- Τυπικές διαδικασίες κατηγοριοποίησης και ομαδοποίησης προϊόντων 

εμπορικών καταστημάτων. 
- Βασικό πλαίσιο κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς. 
- Βασικοί κανόνες συνεργασίας με προϊσταμένους. 
- Πηγές αναζήτησης/ κατηγοριοποίησης/ταξινόμησης πληροφοριών για νέα 

προϊόντα. 
- Βασικοί κανόνες και διαδικασίες απογραφής. 
- Γνώση προγραμμάτων υπολογιστικών φύλλων και διαχείρισης βάσης 

δεδομένων. 
 

3.3     Χειρισμός του εξοπλισμού του καταστήματος (6Θ-6Π) 
- Βασικές αρχές επικοινωνίας. 
- Βασικό πλαίσιο κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς. 
- Τρόποι λειτουργίας και ελέγχου αντικλεπτικού μηχανισμού καταστήματος. 
- Είδη εξοπλισμού εμπορικών καταστημάτων και τρόπος λειτουργίας τους. 
- Αναγνώριση στοιχειωδών βλαβών και δυσλειτουργιών μηχανημάτων. 
- Επίλυση απλών προβλημάτων λειτουργίας εξοπλισμού καταστήματος 
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4. Θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας - Μέσα  
ατομικής προστασίας    (12Θ)  12 ώρες 
 
4.1  Κανόνες Υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας 
4.2. Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) 
 

5. Βασικές γνώσεις υπολογιστών   (18Θ- 6Π)  24ώρες 
5.1 Προγράμματα Word, excel, internet 
 

6. Ξενόγλωσση Αγγλική Ορολογία  (12Θ)  12 ώρες 
 
6.1 Βασική  ξένη ορολογία του επαγγέλματος 

 
 
 


